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5 juni

9.00-12.30
SIO Zwolle Zuid

Stichting Meer Doen Met Minder
Geld
• Cursus (start op 13 maart van 9.00-12.15 bij De Stadkamer (centrum)
Er blijkt veel meer mogelijk met minder geld, als je positief en anders kijkt. In de gratis
cursus die de stichting aanbiedt, ontmoet u anderen en samen kijkt u naar slimme
oplossingen. Bijvoorbeeld hoe u uw energieverbruik omlaag kunt brengen of waar u
voordelig uw haren kunt laten knippen. Zijn er betaalbare alternatieven voor vlees? Is
het wel zo nodig om geregeld nieuwe kleding te kopen? Zijn er mogelijkheden om
goedkoper te reizen om uw familie overzee te bezoeken of hoe kunt u voor weinig
geld op vakantie?
• Activiteiten
De stichting verzorgt daarnaast voor de oud cursisten diverse gratis workshops en
ruilbijeenkomsten (kleding/diensten/goederen). Ook hebben ze een besloten
Facebook pagina voor al hun oud cursisten. Waardoor u levenslang toegang hebt tot
alle tips en trucs in Zwolle.
Meer informatie:
https://www.meerdoenmetmindergeld.nl/

Vertaalmaatje gezocht
Het project Vertaalmaatje dat is opgezet voor Zwolse mantelzorgers, is op zoek naar
vertaalmaatjes. Het gaat daarbij vooral om vertaalmaatjes die Ethiopische (Amhaars, of
Amharic), Somalisch, Eritrea (Tigrinya), Pools, Perzisch en Chinees (Kantonees,
Mandarijn) kunnen spreken.
Vertaalmaatjes zijn vrijwilligers die zowel Nederlands als een vreemde taal beheersen
en kunnen helpen bij gesprekken tussen hulpvragers, mantelzorgers en (zorg)instanties.
Zo'n maatje gaat mee naar de gesprekken waar de taal lastig is. Bijvoorbeeld bij het
Sociaal Wijkteam, de huisarts, het ziekenhuis en welzijnsorganisaties.

Meer informatie of wilt u een vertaalmaatje worden?
https://www.zwolledoet.nl/vacatures/vertaalmaatjes-gezocht-help-anderen-met-taal

SamenZwolle
Op dinsdag 7 april van 14.30 tot 16.30 uur vindt er weer een
professionalsbijeenkomst van SamenZwolle plaats.
SamenZwolle is een digitaal platform waarop hulpvragen, oproepen en
vrijwilligersvacatures door Zwollenaren kunnen worden geplaatst.
Wat kun je verwachten
• Informatie over SamenZwolle
• In gesprek met professionals om te kijken op welk gebied we in de stad nog
meer samen kunnen werken.
• U wordt bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en de rol van
SamenZwolle in de beweging richting het voorveld en hoe zij professionals en
cliënten hierbij willen helpen.
Meer informatie:
www.samenzwolle.nl/

De Beursvloer
Op dinsdag 20 mei 2020 van 17.00 tot 20.00uur
Locatie: IJsseltoren
Tijdens de beursvloer worden maatschappelijke organisaties zoals sportclubs,
goede doelen, stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven met bedrijven en
ondernemers in contact gebracht op een beursachtige wijze.

De plek om als organisatie in contact te komen met bedrijven - en andersom - om
een begin te maken aan een mooie samenwerking.
Een win-win situatie voor beide partijen én een mooie bijdrage aan de
samenwerking in onze stad.

Meer informatie of aanmelden:
https://www.zwolledoet.nl/beursvloer#

Minimaregelingen
Extra’s voor volwassenen
Participatiefonds

Extra’s voor kinderen
Vergoeding voor kunst en cultuur

Individuele inkomenstoeslag

Vergoeding sportvereniging en
sportspullen

Individuele studietoeslag
Vergoeding hoge zorgkosten

Vergoeding schoolbijdrage, club of
vereniging, openluchtbad

Bijzondere bijstand

Zwemlessen (5 t/m 12 jaar)

Kwijtschelding gemeentelijke
belasting

Zwemlessen (13 t/m 17 jaar)
Zwemkaarten (5 t/m 17 jaar)
Scholierenregeling
Leerlingenvervoer

Meer informatie:
Extra’s voor volwassenen: https://www.zwolle.nl/extras-voor-volwassenen
Extra’s voor kinderen: https://www.zwolle.nl/werken-en-leren/extras-voor-kinderen

Jeugdfonds Sport Zwolle
Vergoeding van sportkosten voor 12 tot 18
jarigen is aan te vragen bij het Jeugdfonds
Sport Zwolle.

Meer informatie:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zwolle/

De leukste initiatieven uit 2019
gezocht!
Heeft u een initiatief uit 2019 die u erg
goed, mooi, inspirerend, verbindend of
invloedrijk vond?
Mail dit dan naar y.derks@zwolle.nl

We zouden graag een
overzicht willen maken van
alle initiatieven die er zijn
geweest in 2019.

Wilt u ook iets melden in de
volgende nieuwbrief?

Mail dan naar y.derks@zwolle.nl

